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  هيئة القيادية املوحدةبيان لل
  للجبهتين الشعبية والديمقراطية

  بشأن خماطر اجلولة السابعة من املفاوضات
22/10/1992. ]مقتطفات[  

  
    
الهيئة القيادية املوحدة للجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين اجتماعًا  عقدت  

رك يف ضوء نتائج أعمال اجمللس كرسته للبحث يف التطورات املستجدة وخطة العمل املشت
 املركزي الفلسطيني وبدء اجلولة التفاوضية السابعة يف واشنطن، واملتوقع أن تشكل منعطفاً 

  .حاسماً يف مسار املفاوضات اجلارية
بحثت الهيئة القيادية املوحدة، بروح نقدية بناءة، الدور الذي اضطلعت به اجلبهتان يف   

الفلسطيني، والذي عبر عن املوقف السياسي املوحد لسائر القوى  سياق مداوالت اجمللس املركزي
الديمقراطية والقوى الوطنية واإلسالمية املناهضة للحلول التصفوية، وأكدت أن إصرار القيادة 

واشنطن خالفاً لإلرادة التي عبرت عنها  ـاإليغال يف طريق مدريد  على. ف. ت. املتنفذة يف م
ير شعبنا يف الوطن والشتات، كما تمثلت باإلضراب الوطني الشامل يف األغلبية الساحقة من جماه

والتحركات اجلماهيرية الواسعة التي  أعقبته، إنما يعرض قضيتنا الوطنية خملاطر  23/9/1992
وينعكس سلباً على الوحدة الوطنية التي ال يمكن . ف. ت. التبديد ويضعف مصداقية مؤسسات م

  .رام القواسم الوطنية املشتركة وااللتزام ببرنامج اإلجماع الوطنيتعزيزها إال على قاعدة احت
وناقشت القيادة املوحدة للجبهتين اجملرى املتوقع جلولة املفاوضات الثنائية السابعة   

يتضمن تعديالت شكلية " ديدج"يف واشنطن، حيث بادرت حكومة رابين إىل طرح مشروع اتفاق 
ولفظية تهدف إىل تزويق وتزيين خمططها األصلي للحكم اإلداري الذاتي الهزيل وترافقت هذه 
اخلطوة مع ضغط ملموس ومكثف تمارسه اإلدارة األميركية على الطرف الفلسطيني املفاوض 

االنتخابات  وسائر األطراف العربية املعنية، بهدف التوصل، خالل اجلولة السابعة وقبيل
حتدد السقف التفاوضي الفلسطيني والعربي " إعالنات مبادىء"أو " اتفاقات إطار"األميركية، إىل 

للمراحل الالحقة، وتكرس نهج احللول اجلزئية واملنفردة وتفتح الطريق لتمرير احلكم الذاتي 
  .اإلداري

والشتات إىل تصعيد ودعت الهيئة القيادية املوحدة جماهير الشعب الفلسطيني يف الوطن   
حتركها اجلماهيري من أجل درء هذا اخلطر الداهم وإعالء صوتها باملطالبة باالنسحاب الفوري 

وتأكيد التصميم  من املفاوضات اجلارية، ورفض أي اتفاق يقوم على قاعدة احلكم اإلداري الذاتي،
بالتوقيع على أي اتفاق  على مقاومته وإسقاطه والتأكيد على أن فريق مدريد ـ واشنطن ليس خموالً

باسم الشعب الفلسطيني، واإلصرار على ضرورة إجراء استفتاء شامل لشعبنا يف الداخل واخلارج 
  .حتت إشراف دويل، حول مسار املفاوضات وكل ما يمسّ مستقبله الوطني

  [.......]  
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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